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چكیده
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردي به حساب ميآید .در این تحقيق از روش
مطالعات نظري (کتابخانهاي) عمدتاً براي مطالعة مباني نظري تحقيق و بررسي پيشينة تحقيق و
همچنين جهت بررسي مطالعات و دیدگاههایي که راجع به موضوع تحقيق است ،استفاده ميشود.
افزون بر آن ،روش مطالعات ميداني (پرسشنامه) از طریق گردآوري اطالعات پرسشنامهاي براي تجزیه
و تحليل متغيرهاي تحقيق مورد استفاده قرار ميگيرد .متغيرهاي مورد بررسي در این تحقيق عبارتند از
هوش رقابتي ،مسئوليتپذیري اجتماعي و رفتار اخالقي که در این تحقيق متغير هوش رقابتي و ابعاد
آن که عبارتند از آگاهي از فرصتهاي بازار ،آگاهي از مخاطرات رقبا ،آگاهي از تهدیدات رقبا ،آگاهي از
آسيبپذیري کليدي سازمان ،فرضيات محوري به عنوان متغير مستقل از تحقيق نووکاه و همكاران
( )2014و سان و وانگ ( )2015و دو متغير مسئوليتپذیري اجتماعي از تحقيق واواهرا و اندودا
( )2014و بهشتي و کاظمي ( )2015و متغير رفتار اخالقي از تحقيق ریچموند و همكاران ( )2007و
کيم و همكاران ( )2014به عنوان متغيرهاي وابسته مورد تحليل قرار گرفتهاند .یافته هاي تحقيق
نشان مي دهد که هوش رقابتي (آگاهي از فرصتهاي بازار ،آگاهي از مخاطرات رقبا ،آگاهي از تهدیدات
رقبا ،آگاهي از آسيبپذیري کليدي بانك و آگاهي از فرضيات محوري) بر مسئوليتپذیري اجتماعي
کارکنان و رفتار اخالقي کارکنان شعب بانك ملي استان اردبيل تأثير دارد.
واژههای کلیدی  :آگاهي از فرصتهاي بازار ،آگاهي از مخاطرات رقبا ،آگاهي از تهدیدات رقبا ،آگاهي
از آسيبپذیري کليدي بانك ،آگاهي از فرضيات محوري ،مسئوليتپذیري اجتماعي ،رفتار اخالقي
کارکنان
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-1مقدمه
نتایج حاصل از بسياري از تحقيقات دربارة نقش و اهميت مسئوليتپذیري اجتماعي در رشدد و توسدعة
سازمانها و بعضاً رشد جوامع بشري ،بر این نكته تأکيد دارد که جوامعي توسعه یافته تلقي ميشوند که
به ارتقاء سطح مسئوليتپذیري خود در مقابل اجتماع خود پرداخته باشد .امروزه محققان پي بردهاند که
مسئوليتپذیري اجتماعي جزء ضرورتهاي انكارناپدذیر هدر سدازماني تلقدي شدده و بده وجدود آورنددة
سرمایهاي بيپایان در جهت رشد و توسعة سازمانها و کشورها هستند .طوري که طي نيم قرن گذشته
بخش قابل توجهي از پيشرفت کشورهاي توسعه یافته مرهون تحدول در آنهدا بدوده اسدت .از طرفدي
تجددارب ارزندددة سددازمانهاي موفددق و پيشددرو دربدداره مدددیریت بهينددة سددود ،مبددين اهميددت آن در
سازمانهاست .آنها عظمت و بزرگي سازمان خود را به اندازة کساني ميدانند که برایشان کار ميکنند،
محور اصلي رشد کسب و کار خود را بر مبناي سود خدود بندا نهادهاندد ،مسدئوليتپذیري اجتمداعي را
سدرچشمة تمامي خالقيتها ،نوآوریها ،توانایيها و زیبایيها ميدانند و معتقدند که اگر سازماني شایسدتگي
حفظ سود خود را نداشته باشد ،به آرامي به افول کشيده خواهد شد (.)Mujudi et al., 2014: 31
ریچموند و همكاران ( )2014مطرح ميکنند که تنها مزیت رقابتي ماندگار براي هر شرکت اخالق
ارزشي است که آن شرکت نشان ميکند .منشأ این رفتار اخالقي از کارکناني است که با رویكرد
دانشمداردر فرایندهاي سازمان فعاليت ميکنند ( .)Samimi, 2014: 23از سویي انسان موجودي
اجتماعي است که از لحظة تولد تا آخر عمر در اجتماع بسر ميبرد و همواره در تعامل با سایر
انسانهاست .در این بين اخالق و مسئوليتپذیري اجتماعي مدیران و کارکنان بيش از گذشته مورد
توجه صاحبنظران رشته مدیریت منابع انساني قرار گرفته است .مدیران کساني که تصميماتي را که
عالوه بر داشتن مباني واقعيت ،مستلزم قضاوت ارزشي و اخالقي نيز هست ،اتخاذ ميکنند .انتخاب
یك شق از ميان شقوق مختلف با توجه به تصميمات قبلي ،فشارهاي لحظهاي ،ارزشهاي مذهبي،
سنتها ،و عوامل اجتماعي و اقتصادي به عمل ميآید ( .)Qalavandi et al., 2014; 112در نهایت
این نكته قابل اذعان است که در سالهاي گذشته همواره تمامي مشكالت اقتصادي به نظام بانكي
نسبت داده شده است .البته هنوز هم این روند ادامه دارد و هرچه اقتصاد کشور با فشار بيشتري مواجه
ميشود ،بر شدت هجمهها نسبت به بانكها و بویژه بانكها هم افزوده ميشود .در واقع بانكها هم از
درون و هم از برون کشور با فشار مواجهاند .نظام بانكي در داخل با بحثهاي مانند نظارت بانكمرکزي
و انتظارات عدیده افراد و سازمانها براي دریافت تسهيالت ،روبهروست که در برخي مواقع خارج از
توان بانك هاست و از سوي دیگر با فشار بيروني دست به گریبان است که بر سختي کار بانكها
ميافزاید  .لذا مسئلة عمده براي موفقيت در این راه ،همگامي با تكامل سریع «فنآوري» است که در
پي مدیریتِ به هنگام ميآید .تكنولوژي ،در قرن  ،21نقش حياتي ایفا خواهد کرد ،همانطور که در قرن
بيستم نيز اینگونه بوده است .بنابراین ،شناسایي مسائل مرتبط با تكنولوژي که در آینده با آنها برخورد
خواهيم داشت ،ضروري است .مهمترین ابزار موفقيت در شرایط کنوني ،که بتوان آینده را در اختيار

98

فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی ،سال سوم ،شماره  ،1پیاپی  ،6بهار 1400

گرفت ،استفاده از رهبري مؤثر است .در این اثنا یكي از مهمترین مؤلفههاي شخصيتي که ميتواند به
رهبران و مدیران در انجام مسئوليتشان کمك کند ،هوش رقابتي است .بنابراین تلفيق دانش مدیریتي
و توانائيهاي سازماني در مدیریت ،مي تواند در سوق دادن سازمان بسوي دستيابي به رقابتپذیري،
کارساز و مفيد باشد .به همين دليل بررسي چنين مفهوم باارزشي عليالخصوص در شعب بانك ملي
استان اردبيل به دليل محدودیتها در باب کسب ،حفظ و نگهداري مزیت رقابتي و مشتریان اصلي و
کليدي ،عدم رسوب سرمایه گذاریهاي صورت گرفته در بازارهاي هدف و افزایش تعداد بانكهاي رقيب
انجام چنين تحقيقي را به شدت توجيه ميکند.
 -2ادبیات و پیشینه موضوع
نيروي انساني و رفتار اخالقي آنها را باید به عنوان مهمترین سرمایة یك سازمان دانست که
نقش کليدي و مهمي در دستيابي سازمان به اهدافش دارد .امروزه سازمانها هزینههاي باالیي جهت
جذب و نگهداري منابع انساني صرف ميکنند تا در عرصة رقابت از سایر رقيبان عقب نمانند
( .)Zvavaheraand & Ndoda, 2014:2در عصر حاضر ،به دليل وجود رقابت بين سازمانها و
شرکتها درجهت کسب منافع بيشتر ،تسلط بر منابع موجود اهميت ویژهاي یافته است .سازمانها اگر
داراي بهترین تكنولوژي بوده و از بهترین امكانات بهرهمند باشند ،ولي از نيروي انساني متخصص و
کارآمد برخوردار نباشند و یا توانایي استفادة درست و کارآمد از نيروهاي موجود را نداشته باشند ،قادر
نخواهند بود بر محيط اثر گذاشته و در عرصة رقابت موفق و دیناميك عمل نمایند و این امر حادث
نميگردد مگر با رویكرد اخالقي مؤثر منابع انساني ( .)Zarei Matin et al., 2011: 79به طور کلي
اخالقيات در سازمانها به عنوان سيستمي از ارزشها ،بایدها و نبایدها تعریف ميشود که بر اساس آن
نيك و بدهاي سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز ميشود .به طور کلي انسانها در بعد فردي و
شخصيتي داراي ویژگيهاي خاص اخالقي هستند که پندار ،گفتار و رفتار آنها را شكل ميدهد .ممكن
است همين افراد وقتي در یك جایگاه و پست سازماني قرار ميگيرند عواملي موجب شود که پندار،
گفتار و رفتار متفاوتي از بُعد فردي از آنها سر بزند که این ویژگيهاي انساني بر روي ميزان کارآیي و
اثربخشي سازمان تأثير بگذارد.از طرفي اخالقي بودن یا نبودن رفتارها و عملكرد ميتواند موجب بروز
پيامدهاي مثبت یا منفي در سطح سازمان گردد (.)Ludwin-Peeryaand & Tingley, 2014: 257
در این بين مسئوليتپذیري اجتماعي کارکنان ،توانایي بروز خود به عنوان یك عضو داراي حس
همكاري ،مؤثر و سازنده در گروه ميباشد .مسئوليتپذیري اجتماعي ،شایستگي است که فرد را قادر
مي سازد مراقب تالشهاي کاري خود بوده و در راه عالئق دیگران و گروههایي خدمت کند .بار -آن1
معتقد است افراد مسئوليتپذیر در جامعه « ،قادرند براي دیگران و همراه با آنها کاري را انجام دهند،
دیگران را بپذیرند ،همگام با وجدانيات خود حرکت نمایند ،و قوانين اجتماعي را رعایت نمایند .این افراد
Bar - Un
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به حساسيتهاي مربوط به روابط ميان فردي احترام گذاشته و قادر به پذیرش سایر افراد هستند و از
استعدادهاي خود در راه صالح جمع بهره ميگيرند ،نه این که فقط به صالح خودشان فكر کنند.
افرادي که نقصاني در این شایستگي دارند ،ممكن است نگرشهاي ضداجتماعي را تصدیق کنند ،در
برابر سایرین ،آزاردهنده عمل نمایند و پيوسته به دنبال بهره گرفتن از سایر افراد باشند» ( Beheshti
 .)& Kazemi, 2015: 357بعبارتي هرچه حس مسئوليتپذیري در مدیران و کارکنان باالتر باشد
احساس امنيت افزایش پيدا کرده و امكان شكلگيري همافزایي1در سازمان بيشتر شده ،پيشرفت
بيشتري حاصل ميشود و احتمال نيل به هدف در سازمان فزوني ميیابد.وقتي منابع انساني احساس
کنارهگيري رواني نكند ،تجربه فشار دروني خيلي کمتري خواهد داشت .از طرفي هر چه ميزان
شایستگي مسئوليتپذیري اجتماعي در سازمان باالتر باشد ،پيوند و اتصال بين کارکنان با هم و با
مدیران افزایش پيدا کرده و زمينههاي استحكام بيشتر را فراهم ميآورد .صاحبان کسب و کار و
مدیران و کارشناسان منابع انساني در حوزه مدیریت نيروي انساني باید بيش از پيش به این معيار توجه
نموده و این شایستگي را باید در کارکنان ابتدا اندازهگيري و سپس بهبود قرار دهند .بعبارت ساده
مسئوليتپذیري اجتماعي بطور فزایندهاي از فرهنگ و اقتصاد سازمان حمایت ميکند ( Qalavandi et
 .)al., 2014: 113افزون بر موارد اشاره شده در باال؛ از منظر معماري سازمان ،هوش رقابتي به عنوان
یك چارچوب فني که عامل افزایش کارایي سازمان و یكپارچگي فرایندها و نهایتاً بر فرایندهاي
تصميمگيري در سطوح مختلف سازماني متمرکز است ،نگریسته ميشود .بازار هوش رقابتي را ابزاري
براي برتري رقابتي و پایشگر و تحليلگر بازار و مشتریان ميداند .از نقطه نظر فناوري نيز هوش رقابتي
یك سيستم هوشمند است که با پردازش دقيق دادهها ،نقطه دخالت سختافزار و نرمافزار در
مغزافزارها به حساب ميآید .ولي به بيان سادهتر هوش رقابتي چيزي نيست مگر فرایند باالبردن
سوددهي و عملكرد سازمان در بازار رقابتي با استفاده هوشمندانه از دادههاي موجود در فرایند
تصميمگيري ( .)Nwokah et al, 2014: 12در صورتي که مفهوم هوش رقابتي بدرستي درک و
منتقل نگردد ،موجب ميشود تا انتظارات مدیران به صورت ناگهاني افزایش یابد و برآورده نشدن این
توقعات مواردي را از جمله سلب اطمينان افراد و بویژه مدیران از این سيستم به دنبال خواهد داشت؛
چرا که هوش رقابتي فقط به دنبال کوتاه کردن مسيرهاي پرس و جو در داخل اطالعات است و خود
مستقالً و بدون نياز به اطالعات مناسب قادر به ارائه پيشنهاد یا راهكاري نيست ( & Pirayesh
 .)Alipour, 2013: 10از سویي مطابق گزارش دفتر مطالعات و پژوهش مدیریت امور شعب بانك
ملي ،به دليل رغبت پایين کارکنان در انجام وظایف محوله ،ضعف در مدیریت مؤثر ارتباط با مشتریان
در کارکنان ،ضعف مهارتي برخي کارکنان در خصوص تعامل با مشتریان جدید ،ضعف در تعامل با
محيط بيروني ،ضعف در اجرایي نمودن چشمانداز آتي بانك در خصوص توسعة خدمات جدید و نبود
مرکز داده در راستاي مطالعه و تحليل بازارهاي بالقوه ،این بانك با چالشهاي اساسي مواجه هست.
Synergy
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بنابراین مسألة اصلي و اساسي در تحقيق حاضر این است که آیا هوش رقابتي برمسئوليتپذیري
اجتماعي ورفتاراخالقي کارکنان شعب بانك ملي استان اردبيل تأثير دارد؟
 -1-2تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
رفتار اخالقی؛
تعریف مفهومي؛ رفتار اخالقي رفتاري حسابگرانه بوده که درزندگي اجتماعي وشغلي انسانهاي امروز
ایجاد شده است که در آن فرد سعي دارد اخالق و جایگاه اخالقي خود راحفظ کرده و در هرمكان و در
هر مناسبت که رفتاري غيراصولي وناپسند مشاهده ميشود از آن اجتناب ورزد ( Kim et al., 2014:
.)127
تعریف عملياتي؛ رفتار اخال قي ریشه در شخصيت و الگوي رفتاري شخص داشته و در تحقيق حاضر با
استفاده از شاخصهایي همچون استفاده از رویكردهاي مناسب رفتداري در تعامدل بدا دیگدران ،داشدتن
الگوي اخالقي مناسب در سبك رفتار و تعامل با دیگر افراد ،تعامل پویا و دیناميدك بدا سدایر افدراد در
چارچوب موازین اخ القي ،توجه و رعایت اصل اخالق در رفتار و برخورد بدا دیگدران و رعایدت و الدزام
دانستن اخالق به عنوان اصل پایه در رفتار و با استفاده از ابزار پرسشدنامه اسدتاندارد هدافمن)2012( 1
مشتمل بر  10سؤال مورد سنجش و ارزیابي قرار ميگيرد.
مسئولیتپذیری اجتماعی؛
تعریف مفهومي؛ مسئوليتپذیري اجتماعي کارکنان عبارتست از توانایي بروز خود به عنوان یك عضو
داراي حس همكاري ،مؤثر و سازنده در گروه که موجب مشارکت هر چه بيشتر فرد در راستاي تحققق
اهداف سازمان ميگردد (.)Beheshti & Kazemi, 2015: 357
تعریف عملياتي؛ مسئوليتپذیري اجتماعي کارکنان ریشه در شخصيت و حاالت دروني فرد داشته که
در تحقيق حاضر با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد سينگاپكدي2وهمكاران ( )1996مشتمل بر 5
سؤال کليدي مورد سنجش و ارزیابي قرار ميگيرد.
هوش رقابتی؛
تعریف مفهومي؛ هوش رقابتي عبارتست از مهارت و توانایي سازمان بر نظارت هدفمند بر محيط
رقابتي که سازمانها در آن به فعاليت و رقابت مي پردازند با هدف اخذ تصميمات راهبردي
(.)Pirayesh & Alipour, 2013: 11
آگاهي از فرصتهاي بازار؛ به مهارت و توانایيهایي در خصوص تحليل مناسب محيط بازار ،آگاهي از
جوانب و ابعاد مختلف بازارها ،تحليل دقيق محتواي بازار ،آگاهي از استراتژیها و راهبردها در خصوص
بازار و پتانسيلها و نواقصات موجود در بازار اطالق مي شود (.)Nwokah et al, 2014: 16
Hafmann
Singhapakdi
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آگاهي ازمخاطرات رقبا؛ به آگاهيهاي فردي در خصوص آشنایي با استراتژیهاي اتخاذ شده از سوي
رقبا ،مسير حرکت و توانمندیهاي رقبا در بازار و رویهها و تحرکات رقبا در خصوص تصاحب بازارهاي
خودي گفته ميشود (.)Pirayesh & Alipour, 2013: 11
آگاهي از تهدیدات رقبا؛ به سطح مهارت و توانایيهاي فرد در خصوص آگاهي از پتانسيلهاي بالقوة رقبا،
آگاهي از استراتژیهاي تهاجمي اتخاذ شده توسط رقبا و تهدیدات رقبا در تعامل با سازمان اطالق
ميشود (.)Nwokah et al, 2014: 16
آگاهي ازآسيبپذیري کليدي سازمان؛ به آن دسته از آگاهي فرد اطالق ميشود که فرد آگاهي الزم در
خصوص تجزیه و تحليل نقاط ضعف و قوت سازمان و فرصتها و تهيدات محيط پيراموني سازمان را
دارد که بدین سان ميتواند آسيبپذیري سازمان را نسبت به محيط پيراموني و رقابتي تحليل نماید
(.)Nwokah et al, 2014: 16
فرضيات محوري؛ فرضيات محوري عبارتست از توانمندي و مهارت فرد در خصوص تحليل مصائب و
مشكالت سازمان نسبت به محيط رقابتي و ارایة راهحلها و فرضيات محوري در راستاي تحقق اهداف
و پيشبرد آن اهداف به منظور رقابتپذیري .ون دالن ( )1973ميگوید فرضيات محوري همانند
نورافكن پرقدرتي در فرد است که راه را براي حل مشكالت سازماني روشنتر ميکند ( Nwokah et
.)al, 2014: 16
تعریف عملياتي؛ هوش رقابتي شامل مجموعهاي از برنامههاي کاربردي و تحليلي است که به استناد
پایگاههاي داده عملياتي و تحليلي در سازمان به اخذ و کمك به تصميمگيري براي فعاليتهاي
هوشمند رقابتي و کسب و کار ميپردازند که با استفاده از شاخصهایي همچون آگاهي از فرصت هاي
بازار ،آگاهي از مخاطرات رقبا ،آگاهي از تهدیدات رقبا ،آگاهي ازآسيبپذیري کليدي سازمان ،فرضيات
محوري و با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد فهي )2007( 1مشتمل بر  21سؤال؛ به تفكيك 5
سؤال در خصوص سنجش متغير آگاهي از فرصتهاي بازار 4 ،سؤال در خصوص سنجش متغير آگاهي
از مخاطرات رقبا 5 ،سؤال در خصوص سنجش متغير آگاهي از تهدیدات رقبا 4 ،سؤال در خصوص
سنجش متغير فرضيات محوري و نهایتاً  3سؤال در خصوص سنجش متغير آگاهي ازآسيبپذیري
کليدي بانك ميباشد.
 2-2مدل مفهومی تحقیق
متغيرهاي مورد بررسي در این تحقيق عبارتند از هوش رقابتي ،مسئوليتپذیري اجتماعي و
رفتار اخالقي و مدل مفهومي تحقيق در زیر آورده شده که شمایي کلي از تحقيق نشان ميدهد .در
این تحقيق متغير هوش رقابتي و ابعاد آن که عبارتند از آگاهي از فرصتهاي بازار ،آگاهي ازمخاطرات
Fahey
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رقبا ،آگاهي از تهدیدات رقبا ،آگاهي ازآسيبپذیري کليدي سازمان ،فرضيات محوري به عنوان متغير
مستقل از تحقيق نووکاه و همكاران ( )2014و سان و وانگ ( )2015و دو متغير مسئوليتپذیري
اجتماعي از تحقيق واواهرا و اندودا ( )2014و بهشتي و کاظمي ( )2015و متغير رفتار اخالقي از
تحقيق ریچموند و همكاران ( )2007و کيم و همكاران ( )2014استخراج شده و با مطالعة این
تحقيقات ،مدل زیر تلفيقاً شكل گرفته است.
هوش رقابتي
رفتار اخالقي

آگاهي از فرصتهاي بازار
آگاهي ازمخاطرات رقبا
آگاهي از تهديدات رقبا
آگاهي ازآسيبپذيري كليدي سازمان

مسئوليتپذیري
اجتماعي کارکنان

فرضيات محوري
شكل  :1مدل مفهومي تحقيق ( :نووکاه و همكاران ( ،)2014سان و وانگ ( ،)2015واواهرا و اندودا
( ،)2014بهشتي و کاظمي ( ،)2015ریچموند و همكاران ( ،)2007کيم و همكاران ())2014
 - 3-2فرضیة تحقیق
 .1هوش رقابتي بر مسئوليتپذیري اجتماعي کارکنان شعب بانك ملي استان اردبيل تأثير دارد.
 .2هوش رقابتي بر رفتاراخالقي کارکنان شعب بانك ملي استان اردبيل تأثير دارد.
 -3روش تحقیق
پژوهش حاضر از حيث هدف کاربردي است .زیرا به دنبال رفع مشكل شعب بانك ملي استان اردبيل
ميباشد .پژوهش حاضر از لحاظ اجرا از نوع همبستگي است .همبستگي ،درجه اعتبار بين متغيرها را
نشان ميده د .مقدار این کميت ،چگونگي برازش معادله خطي یا ناخطي ،که ارتباط بين متغيرها را
توجيه ميکند ،نشان ميدهد .هنگامي که همبستگي بين دو متغير مورد بررسي است ،همبستگي را
ساده و براي بيش از دو متغير همبستگي را چندگانه مينامند .ضریب همبستگي ( )Rشدت رابطه بين
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دو متغير را نشان ميدهد که مقدارش از  -1در خصوص همبستگي منفي کامل تا  +1در خصوص
همبستگي مثبت کامل ميکند.
جامعة آماري این تحقيق را کلية کارکنان و رؤساي شعب بانك ملي استان اردبيل جمعاً به
تعداد  475نفر در  49شعبه تشكيل ميدهد.
براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده ميگردد که تعداد نمونه مورد نظر با سطح
اطمينان  %95و با سطح خطاي  214 ، 0/05نفر بدست آمده است .روش نمونهگيري در این تحقيق
نيز از نوع نمونهگيري تصادفي ساده ميباشد.
جمعآوري دادههاي مورد نياز تحقيق ،به صورت ميداني و با مراجعه به شعب بانك ملي استان
اردبيل انجام گرفته است.
ابزارهاي مورد استفاده در این تحقيق به منظور گردآوري اطالعات دو دسته ميباشد؛
 .1استفاده از مطالعات کتابخانهاي از جمله مطالعه کتب و نشریات داخلي و خارجي و جستجو در
پایگاههاي اطالعاتي (اینترنت) به منظور دستيابي به مباني نظري و استفاده از تجارب محققين دیگر.
 .2استفاده از ابزار پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي جمعآوري دادهها.
پرسشنامههاي مورد استفاده در این تحقيق از نوع استاندارد هستند .این پرسشنامهها عبارتند از
پرسشنامه استاندارد هافمن ( )2012به منظور سنجش متغير رفتار اخالقي کارکنان ،پرسشنامه استاندارد
سينگاپكدي و همكاران ( )1996به منظور سنجش متغير مسئوليتپذیري اجتماعي کارکنان و
پرسشنامه استاندارد فهي ( )2007به منظور سنجش متغير هوش رقابتي و ابعاد آن.
در پژوهش حاضر به دليل استاندارد بودن پرسشنامههاي بكار گرفته شده روایي آنها به طور طبيعي
مورد تأیيد قرار ميگيرد .و براي برآورد پایایي 1پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است.
بر این اساس مقدار آلفا  ،براي هر یك از متغيرهاي تحقيق برابر با جدول ( )1بدست آمده است.
جدول ( :)1پایایي پرسشنامه
متغیرهای تحقیق
آگاهي از فرصتهاي بازار
آگاهي از مخاطرات رقبا
آگاهي از تهدیدات رقبا
آگاهي از آسيبپذیري کليدي سازمان
فرضيات محوري
رفتار اخالقي کارکنان
مسئوليتپذیري اجتماعي کارکنان

مقدار آلفای کرونباخ
0/799
0/804
0/807
0/812
0/831
0/806
0/789
Reliability
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0/821

پایایي کل پرسشنامه

به منظور تحليل دادهها از آمار توصيفي در قالب جداول فراواني و نمودارها براي توصيف
شاخصهاي جمعيتشناختي نمونة آماري استفاده ميشود .همچنين از آمار استنباطي در قالب آزمون
کولموگروف  -اسميرنوف براي بررسي و تعيين نرمال بودن توزیع متغيرهاي تحقيق و از آمارة آزمون t
براي تعيين سطح معناداري روابط بين متغيرهاي تحقيق و از ضریب  R2براي سنجش ميزان تأثير
متغير مستقل بر روي هر یك از متغيرهاي وابسته استفاده ميشود .کلية مراحل آزمون فرضيهها با
استفاده از بستة نرمافزاري  SPSS V:21.0صورت ميگيرد.
 -4یافته هاي تحقيق
در این تحقيق به منظور بررسي نرمال بودن توزیع متغيرهاي تحقيق (آگاهي از فرصتهاي
بازار ،آگاهي از مخاطرات رقبا ،آگاهي از تهدیدات رقبا ،آگاهي از آسيبپذیري کليدي سازمان ،فرضيات
محوري ،رفتار اخالقي کارکنان و مسئوليتپذیري اجتماعي کارکنان) از آزمون  K-Sبهره گرفته شده
که نرمال بودن توزیع متغيرهاي فوق را نشان ميدهد.
جدول ( :)2نتایج آزمون کولموگوروف  -اسميرنوف
متغیرهای تحقیق

نمونه

میانگین

انحراف

سطح معناداری

آگاهي از فرصتهاي بازار
آگاهي از مخاطرات رقبا
آگاهي از تهدیدات رقبا
آگاهي از آسيبپذیري کليدي
سازمان
فرضيات محوري
رفتار اخالقي کارکنان
مسئوليتپذیري اجتماعي
کارکنان

214
214
214
214

3/38
3/37
3/55
3/68

معیار
0/99
1/14
0/91
0/61

آزمون K-S

0/23
0/51
0/35
0/10

214
214
214

3/01
3/1
3/16

1/02
1/09
1/04

0/11
0/09
0/45

مطابق اطالعات مندرج در جدول ( )2و با توجه به اینكه سطح معناداري براي متغيرهاي تحقيق بيشتر
از  0/05ميباشد ،لذا ميتوان چنين اذعان نمود که متغيرهاي تحقيق داراي توزیع نرمال ميباشد.
فرضیة  :1هوش رقابتی بر مسئولیتپذیری اجتماعی کارکنان شعب بانك ملی استان
اردبیل تأثیر دارد.
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 H0هوش رقابتي بر مسئوليتپذیري اجتماعي کارکنان شعب بانك ملي استان اردبيل تأثير ندارد.
 :H1هوش رقابتي بر مسئوليتپذیري اجتماعي کارکنان شعب بانك ملي استان اردبيل تأثير دارد.
جدول ( :)3آزمون فرضية اصلي 1
متغیرهای پیشبین
هوش رقابتي
آگاهي از فرصتهاي بازار
آگاهي از مخاطرات رقبا
آگاهي از تهدیدات رقبا
آگاهي از آسيبپذیري کليدي
سازمان
فرضيات محوري

ضریب

سطح

ضریب

سطح

نتیجة

بتا
0/792
0//189
0/571
0/411
0/146

معناداری
0/000
0/001
0/000
0/000
0/008

تأثیر

معناداری F

آزمون

0/429

0/000

0/627

0/000

قبول H1

با توجه به سطح معناداري محاسبه شده براي هر یك از متغيرهاي پيشبين که کمتر از سطح
خطاي محاسباتي ( )0/05ميباشد ميتوان چنين استنباط نمود که هوش رقابتي بر مسئوليتپذیري
اجتماعي کارکنان شعب بانك ملي استان اردبيل تأثير دارد .همچنين با توجه به ضریب تأثير بدست
آمده ،متغير هوش رقابتي  62/7درصد از واریانس متغير مسئوليتپذیري اجتماعي کارکنان شعب بانك
ملي استان اردبيل را تبيين ميکند .یعني  62/7درصد تأثيرات در مسئوليتپذیري اجتماعي کارکنان
شعب بانك ملي استان اردبيل به هوش رقابتي بستگي دارد .همچنين با توجه به سطح معناداري
آزمون  Fکه کمتر از سطح خطاي محاسباتي ( )0/05ميباشد لذا چنين ميتوان اذعان داشت که
پراکندگي دادهها نسبت به خط رگرسيون معقول و منطقي ميباشد.
فرضیة  :2هوش رقابتی بر رفتار اخالقی کارکنان شعب بانك ملی استان اردبیل تأثیر
دارد.
 :H0هوش رقابتي بر رفتار اخالقي کارکنان شعب بانك ملي استان اردبيل تأثير ندارد.
 :H1هوش رقابتي بر رفتار اخالقي کارکنان شعب بانك ملي استان اردبيل تأثير دارد.
جدول ( :)4آزمون فرضية اصلي 2
متغیرهای پیشبین

ضریب

سطح

ضریب

سطح

نتیجة

بتا

معناداری

تأثیر

معناداری

آزمون

F
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هوش رقابتی

0/514

0/000

آگاهی از فرصتهای بازار

0/193

0/001

آگاهی از مخاطرات رقبا

0/136

0/042

آگاهی از تهدیدات رقبا

0/296

0/000

آگاهی از آسیبپذیری

0/139

0/036

0/261

0/000

قبول H1

کلیدی سازمان
فرضیات محوری

0/335

0/000

با توجه به سطح معناداري محاسبه شده براي هر یك از متغيرهاي پيشبين که کمتر از سطح
خطاي محاسباتي ( )0/05ميباشد ميتوان چنين استنباط نمود که هوش رقابتي بر رفتار اخالقي
کارکنان شعب بانك ملي استان اردبيل تأثير دارد .همچنين با توجه به ضریب تأثير بدست آمده ،متغير
هوش رقابتي  26/1درصد از واریانس متغير رفتار اخالقي کارکنان شعب بانك ملي استان اردبيل را
تبيين ميکند .یعني  26/1درصد تأثيرات در رفتار اخالقي کارکنان شعب بانك ملي استان اردبيل به
هوش رقابتي بستگي دارد .همچنين با توجه به سطح معناداري آزمون  Fکه کمتر از سطح خطاي
محاسباتي ( )0/05ميباشد لذا چنين ميتوان اذعان داشت که پراکندگي دادهها نسبت به خط
رگرسيون معقول و منطقي ميباشد.
 -5بحث و نتیجهگیـری
عصر جدید با سازمانهاي پيچيده ،پویا و متحول همراه خواهد بود .در این سازمانها ،مرزهاي سنتي
موجود از بين خواهد رفت ،فرهنگهاي مختلف در هم خواهدند آميخت و در زیر پاي فرهنگهاي غنيتر
ناپدید خواهند شد .بسياري از مشاغل دوباره طراحي خواهند شد و ورود فناوري اطالعات تغييراتي در
ساختار سازمانها به وجود خواهد آورد .همچنان که آلوین تافلر ( )1990در دوره چهارم از موج سوم
تمدن بشري اشاره کرده ،در دهه گذشته تغييرات بسيار شگرفي در ساختار سازمانها پدیدار شده است.
در این ميان ساختارهایي در حال تشكيل است که پيش از این وجود نداشت .بسياري از این تحوالت و
در حقيقت زیربناي اصلي تمامي این تغييرات ،گرایش به ایجاد سيستمهاي یكپارچه رایانهاي است که
با معرفي سختافزارها و نرمافزارها و وسایل ارتباطي پيچيده در سطح دنيا توأم است .از طرفي دنيا به
سرعت در حال تغيير است .در حالي که رقابت جنبه جهاني پيدا ميکند ،محيط نامطمئن ميشود.
جهاني شدن یكي از مهمترین تغييراتي است که در محيط خارج بيشتر شرکتها رخ ميدهد .مقصود از
جهاني شدن ،پيدا کردن دیدگاه جدید یا نگرش درباره روابط با سایر افراد در کشورهاي دیگر و توجه
کردن به دامنه ،شكل ،تعدد و پيچيدگي روابط سازمانهاست که در سراسر مرزهاي بينالمللي وجود
دارد .براي مقابله با این محيط نامطمئن و تغييرات مستمر نياز به افرادي در نقش رهبر به شدت
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احساس مي شود .این رهبران هستند که با تفكرات منحصر به فرد خود مزیت رقابتي را براي شرکت
به ارمغان ميآورند .رهبران در عصر جدید به عنوان معلم ،طراح و خدمتگذار باید به طور مستمر تغيير
یابند و هویت جدیدي از خود خلق کنند .آنها باید بتوانند به سرعت خود را با شرایط جدید تطبيق داده،
گذشته خود را فراموش کنند و نقشها و روابط جدیدي براي خود ترسيم سازند .آنها باید بتوانند تيمهاي
کاري و گروههاي ذي نفع متفاوت را به کار گرفته و سبكهاي متفاوت مدیریتي را در آن واحد به کار
گيرند .با این تفاسير در این بخش از تحقيق بر مبناي تحليلهاي صورت گرفته در فصل چهارم به
بحث پيرامون نتایج فوق و ارایة پيشنهادات کاربردي در راستاي مدیریت مؤثر جامعة آماري پرداخته
خواهد شد.
پاسخهاي بدست آمده از پرسشنامه جمعآوري شده براي متغيرهاي تحقيق که از مجموع پاسخهاي
داده شده به سؤاالت مربوط به هر متغير محاسبه گردیده است نشان ميدهد ،ميانگين آگاهي از
فرصتهاي بازار ،آگاهي از مخاطرات رقبا ،آگاهي از تهدیدات رقبا ،آگاهي از آسيبپذیري کليدي
سازمان ،فرضيات محوري ،رفتار اخالقي کارکنان و مسئوليتپذیري اجتماعي کارکنان از نظر
پاسخگویان به ترتيب  3/1 ،3/01 ،3/68 ،3/55 ،3/37 ،3/38و  3/16ميباشد .بعبارتي حدأقل پاسخ
امتياز داده شده به هر متغير ( 1کامالً مخالف) و حداکثر امتياز داده شده ( 5کامالً موافق) و ميانگين
امتياز داده شده به این متغيرها در بازة (نه موافق و نه مخالف و موافقم) ميباشد که نشان ميدهد
ميانگين ا ین متغيرها از نظر پاسخگویان به سمت موافق بودن گرایش دارد .از سویي ميانگين این
عوامل نشان مي دهد که از نظر نمونة آماري پاسخ دهنده ،ميزان این متغيرها در بازة نه موافق و نه
مخالف د موافقم طيف ليكرت قرار دارد که نشان از متوسط به باال بودن عقاید آنها است.
نتایج به دست آمده از بخش تحليل آماري نشان ميدهد که؛
با توجه به سطح معناداري محاسبه شده براي هر یك از متغيرهاي پيشبين که کمتر از سطح خطاي
محاسباتي ( )0/05ميباشد ميتوان چنين استنباط نمود که هوش رقابتي بر مسئوليتپذیري اجتماعي
کارکنان شعب بانك ملي استان اردبيل تأثير دارد .همچنين با توجه به ضریب تأثير بدست آمده ،متغير
هوش رقابتي  62/7درصد از واریانس متغير مسئوليتپذیري اجتماعي کارکنان شعب بانك ملي استان
اردبيل را تبيين ميکند .یعني  62/7درصد تأثيرات در مسئوليتپذیري اجتماعي کارکنان شعب بانك
ملي استان اردبيل به هوش رقابتي بستگي دارد.
با توجه به سطح معناداري محاسبه شده براي هر یك از متغيرهاي پيشبين که کمتر از سطح خطاي
محاسباتي ( )0/05ميباشد ميتوان چنين استنباط نمود که هوش رقابتي بر رفتار اخالقي کارکنان
شعب بانك ملي استان اردبيل تأثير دارد .همچنين با توجه به ضریب تأثير بدست آمده ،متغير هوش
رقابتي  26/1درصد از واریانس متغير رفتار اخالقي کارکنان شعب بانك ملي استان اردبيل را تبيين
ميکند .یعني  26/1درصد تأثيرات در رفتار اخالقي کارکنان شعب بانك ملي استان اردبيل به هوش
رقابتي بستگي دارد.
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پیشنهادهای کاربردی در راستای نتایج تحقیق
 . 1مدیران ارشد و اجرایي بانك ملي استان اردبيل بایستي با استفاده از برگزاري اتاقهاي فكر و مشاوره
با حضور کارکنان ،مهارت و توانایي آنها براي نظارت مستمر و هدفمند بر محيط رقابتي را پویاتر و
انعطافپذیرتر نمایند .همچنين با اجراي واقعي مدیریت فرهنگ در سازمان ميتوان نظام مشارکتي و
تعامل پویا بين مدیران و کارکنان را فراهم ساخت.
 .2مدیران ارشد و اجرایي بانك ملي استان اردبيل بایستي با برگزاري برنامههاي آموزشي و
کارگاههاي آموزشي عملي در زمينة هوش رقابتي زمينة آگاهسازي کارکنان و عوامل اجرایي بانك را از
فرصتهاي محيطي را فراهم نمایند .از طرفي انطباق طرح برنامه آموزشي هوش رقابتي با توانایيها و
ضعفهاي بانك در خصوص توسعة خدمات جدید و مدرن و استفاده از تمرینهاي عملي ،مطالعات
موردي و روش ایفاي نقش و همچنين برقراري ارتباط و پيوند بين آموختهها و تجارب دنياي واقعي
مدیران ،گسترش مهارت و توانایيهایي در خصوص تحليل مناسب محيط بازار ،آگاهي از جوانب و ابعاد
مختلف بازارها ،تحليل دقيق محتواي بازار ،آگاهي از استراتژیها و راهبردها در خصوص بازار و
پتانسيلها و نواقصات موجود در بازار از اقدامات بایسته در این خصوص ميباشد.
 .3رؤسا و مدیران بانك ملي ميبایست تالش کنند از طریق دایرکردن واحدهاي ویژه براي مطالعات
استراتژیك هوش رقابتي بتوانند در جهت شناسایي و ارزیابي مخاطرات رقبا و سایر بانكهاي همردیف
گامهاي اساسي بردارند .با توجه به اینكه دریافت اطالعات از محيط بيروني کسب و کار بر موقعيت
رقابتي بانك تأثيرگذار بوده و از آنجا که اطالعات عامل اصلي کسب قدرت است ،مدیران بانك ملي
ميبایست با استفاده از فناوریهاي نظام اطالعاتي و همچنين آگاهيهاي فردي مدیران در خصوص
استراتژی هاي اتخاذ شده از سوي رقبا ،مسير حرکت و توانمندیهاي رقبا در بازار و رویهها و تحرکات
رقبا در خصوص تصاحب بازارهاي خودي از ارکان کليدي در این راستا تلقي ميشود.
 .4مدیران ارشد شعب بانك ملي استان اردبيل با استفاده از برنامهریزي دقيق در راستاي ایجاد پایگاه
داده (دیتا بيس) در خصوص جمعآوري اطالعات رقبا و در دسترس قرار گرفتن این اطالعات در تمامي
سطوح بانك ،زمينة پردازش اطالعات انتظارت و نيازهاي سازماني و بكارگيري و اجراي کامل آنها
توسط مدیران فراهم گردد و زمينة آگاهي از پتانسيلهاي بالقوة رقبا ،آگاهي از استراتژیهاي تهاجمي
اتخاذ شده توسط رقبا و تهدیدات رقبا در تعامل با بانك در کارکنان و مدیران فراهم گردد.
 .5مدیران و معاونين بانك ملي استان اردبيل با اجراي دورههاي آموزشي ضمن خدمت براي کارکنان
در زمينة نحوه و نوع استراتژیهاي یكپارچهسازي تمرکز روي بازار ،تجزیه و تحليل نقاط ضعف و قوت
بانك و فرصتها و تهيدات محيط پيراموني برگزار گردد تا تواماً مدیران و کارکنان با مفهوم مهارتهاي
رقابتي آگاهي بيشتري کسب نمایند .همچنين پيشنهاد ميشود مدیران با مطالعه محيط ،با ساز و
کارهاي الزم براي یكپارچهسازي تمرکز روي بازار در بانك مثل تيمهاي توسعة خدمات ،نظام
پيشنهادات و  ...آشنا گردند.
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 .6مدیران بازاریابي و تحقيق و توسعه بانك براي اینكه بتوانند الگویي در ذهن خود در راستاي ارتقاء
سطح اطالعات بازار ،توانمندي و مهارت در خصوص تحليل مصائب و مشكالت بانك نسبت به محيط
رقابتي و ارایة راهحلها و فرضيات محوري در راستاي تحقق اهداف و پيشبرد آن اهداف به منظور
رقابتپذیري در خود ایجاد نمایند ،بایستي وظایف شغلي و دایرة اطالعات خود در خصوص بازار وسعت
بخشند.
 .7مدیران برآورد و درک کاملي از فرصتها و تهدیدات محيط بازار و توانایيها و ضعف بانك داشته
باشند تا بتوانند به نحو احسن در موقعيتهاي رقابتي مختلف منعطف بوده و بر گرایشات استراتژیك
بانك جهت داده و سكان هدایت بانك را در دست گيرند که این مهم به طور کامل محقق نميشود
این امر در سایة آشنایي با ابزارهایي همچون تجزیه و تحليل  Swotو  Spaceو ....
 .8مدیران عالي و اجرایي بانك ملي استان اردبيل با ایجاد مرکزي در قلب بانك ملي بتواند با ارائه
امكانات علمي و عملي و با سازماندهي و ارائه خدمات خوشهاي به شعب به صورت علمي و
استراتژیك و به شكل منسجم ،خدمات مشاورهاي در زمينة ارتقاء سطح اثربخشي عمليات ارائه دهند تا
ناتواني آنها در خصوص ارایة خدمات سریع و مؤثر را کاهش دهد که این ميتواند حلقه مفقوده
برنامههاي عملياتي آنها باشد.
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The effect of competitive intelligence on social responsibility and
ethical behavior of employees of Ardabil National Bank
branches
Mohammad Feyzi Zangir , Ali Babayi Mehr
Abstract
The present study purpose of applied research is taken into account.
In this study, theoretical studies (library) are mainly to study the
theoretical basis of the research and the research literature on the
subject of research is to evaluate studies and approaches that should
be applied. In addition, field studies (questionnaire) through a
questionnaire used to analyze the variables. Variables in this
research include competitive intelligence, social responsibility and
ethical behavior in this changing competitive intelligence and its
dimensions, including knowledge of market opportunities,
awareness of the risks of competition, awareness of threats to
competitors, awareness of their key vulnerabilities, the central
hypothesis of the study as independent variables Nwokah et al
(2014) and Sun and Wang (2015) and two variants of this Zvavahera
and Ndoda social responsibility (2014) and Beheshti and Kazemi
(2015) and ethical behavior of this Richmond et al (2007) and Kim
et al. (2014) as the dependent variable was analyzed. Findings
showed that competitive intelligence (knowledge of market
opportunities, awareness of the risks of competition, awareness of
threats to competitors, key vulnerability awareness and knowledge
of the theories central bank) on social responsibility and ethical
behavior of employees of Bank Melli staff Ardabil effect.
Keywords; Knowledge of Market Opportunities, Awareness of the
Risks of Competition, Awareness of Threats to Competitors,
Knowledge of Key Vulnerability Databases, Knowledge of the Key
Assumptions, Social Responsibility, Ethical Behavior of Employees.

